NOTULEN JAARVERGADERING
d.d. 6 september 2016
Aanwezig:
OR: Ilona Koster, Laura Zitvast, Wendy van Dam, Tim Mandjes
MR: Marianne Koerselman, Bettien Boesser
MT: Marion van der Jagt, Annelies Meijer, Peter Ranzijn
Voorzitter MR gedeelte: Marianne Koerselman
Voorzitter OR gedeelte: Ilona Koster
Notulist: Bettien Boesser
1.

Opening door de voorzitter medezeggenschapsraad
Marianne Koerselman (plaatsvervangend voorzitter wegens afwezigheid van Ida Sietsma)
opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Verslag van de jaarvergadering/inloopavond van 08-09-2015
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Kiki Kroon.

3.

Samenstelling medezeggenschapsraad
Pascal Manhave is bij aanvang van het schooljaar 2015-2016 afgetreden. Jan-Kees den
Haan zal met ingang van dit schooljaar 2016-2017 de MR verlaten. Inmiddels is Fenneke
van der Wissel tot de medezeggenschapsraad toegetreden. Iemand heeft belangstelling
getoond om toe te treden tot de MR. Binnenkort volgt met deze persoon een oriënterend
gesprek. Wendy Hogervorst is namens de ouders toegetreden tot de GMR
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).

4.

Secretarieel jaarverslag medezeggenschapsraad 2015-2016
Het secretarieel jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan Bettien Boesser.

5.

Opening door de voorzitter ouderraad
Ilona Koster (plaatsvervangend voorzitter wegens afwezigheid van Henriëtte de Graaff)
heet ook iedereen welkom.

6.

Samenstelling ouderraad
Kiki Kroon, Heleen Croonen, Wina Jansen en Roel Bakker verlaten de ouderraad.
Inmiddels zijn Jeanette van Gelder, Tim en Pascale Mandjes en Ilona Koster toegetreden.
Ilona Koster zal de taken van secretaris overnemen, Laura Zitvast fungeert als
penningmeester.

7.

Secretarieel jaarverslag ouderraad
Het secretarieel jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan Kiki Kroon.

8.

Financieel jaarverslag 2015-2016, begroting en ouderbijdrage 2016-2017
Door het dalende aantal leerlingen is er een tekort ontstaan van € 118. Dit bedrag komt
ten laste van de reserves. Voor het komende schooljaar verwachten we weer een
terugloop in de opbrengsten. Om kosten te besparen is er vorig jaar al voor gekozen om
de excursies en schoolreisjes met gecombineerde groepen uit te voeren. Ondanks deze
maatregel komen we in de begroting voor 2016-2017 nog € 1.100 tekort. De volgende
besparingen  worden voorgesteld:
- Sinterklaascadeautje groep 1 t/m 4 naar € 4 per kind i.p.v. € 5.
- Geen oliebollen met Kerst (besparing € 135).
- Bijdrage OR voor Texel naar € 20 per kind i.p.v. € 25.
- Klassenpotjes naar € 40 per groep i.p.v. € 50.
Ondanks deze maatregelen blijft er een tekort van € 525. Daarom wordt er voorgesteld
om de ouderbijdrage te verhogen naar € 60 (is nu € 57,50). Er blijft dan nog een klein
tekort  van € 150.
De OR wil via de school de cursus Ducktypen aanbieden tegen een sterk gereduceerd
tarief. Mochten hier extra inkomsten uit voortkomen dan kunnen we deze gebruiken om
bijv. toch de Sinterklaascadeautjes op € 5 te houden.
Iedereen stemt in met de voorgestelde verhoging van de ouderbijdrage en de
besparingen. Wel wordt opgemerkt dat het fijn zou zijn om de Sinterklaascadeautjes op €
5 te houden.
Tim vraagt of er veel ouders de ouderbijdrage niet betaald hebben. Het antwoord is nee.
Een aantal ouders heeft wel minder betaald. Zij hebben hiervoor in de plaats klusjes voor
de school verricht.
Laura stelt voor om de 1e brief, die verzonden wordt als de ouderbijdrage niet op tijd
betaald is, minder vrijblijvend op te stellen. Laura en Peter zullen een nieuwe brief
opstellen.

9.

(Mondeling) verslag kascommissie en decharge penningmeester
De controle van de boeken heeft nog niet plaats gevonden. Er moeten twee ouders zitting
hebben in de kascommissie. Het is niet bekend wie er naast Jan Nouwens in deze
commissie zit. Laura zal dit navragen en dan de boeken laten controleren, zodat aan de
penningmeester decharge verleend kan worden. De aanwezigen bij deze vergadering
gaan akkoord met de cijfers.

10. Verkiezing/samenstelling kascommissie
 Men mag maar twee jaar achtereen zitting hebben in de kascommissie. Laura vraagt
aan Jan Nouwens of hij nog één jaar zitting wil nemen en of hij nog iemand weet. Zo  niet,
dan zal Laura een oproep doen in de PEN.
11. Gezamenlijke rondvraag
 Er zijn geen vragen.
12.  Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor een ieders aanwezigheid.

